
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

............................................ 
  ด้วยเทศบาลต าบลปะแต  มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
2562  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน 
1 จ้างโครงการก่อสร้างป้าย(ตดิตั้งปา้ยชื่อซอยภายในเขตเทศบาลต าบลปะแต) ณ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที ่9 ต าบล

ปะแต 
454,000.-  บาท 

2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต าบลปะแต  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 1,499,000.-  บาท 
3 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 6,000.-  บาท 
4 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ จ านวน ๔๕ ที่น่ัง จ านวน ๑ คัน โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ (อบรมและ

ศึกษาดูงาน) 
75,000.-  บาท 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้พิการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  40,000.-  บาท 
6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน บง ๑๖๗๖ ยะลา 15,370.-บาท 
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 2 เครื่อง 11,680.-  บาท 
8 จัดซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมตดิตั้ง 229,600.-  บาท 
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน- บาซาลาแป หมู่ท่ี 2 บ้านลือเน็ง ต าบลปะแต 2,972,000.-  บาท 
10 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองช่าง 5,750.-  บาท 
11 จัดซื้อป้ัมน้ าชนิด 3 สูบ จ านวน 2 ชุด 90,000.-  บาท 
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 101,000.-  บาท 

13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 4,660.-  บาท 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนครตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะป๋อง บาซาลาแป (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบล

ปะแต 
7,999,000.-  บาท 

15 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 998,000.-  บาท 
  

 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  2562 
 
 

                              (ลงชื่อ)          
            (  นายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 

 



                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562                                                   แบบ สขร.1 
เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างโครงการก่อสร้างป้าย(ตดิตั้งปา้ยชื่อซอย
ภายในเขตเทศบาลต าบลปะแต) ณ หมู่ที่ 
3,4,5 และหมู่ที่ 9 ต าบลปะแต 

454,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์)  
454,000.- 

หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์)  
454,000.- 

เกณฑร์าคา 11/62 5 ก.ย. 62 
22 ก.ย. 62 

2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
6 ต าบลปะแต  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

1,499,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย) 
1,499,000.- 

(หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย) 
1,499,000.- 

เกณฑร์าคา 12/62 5 ก.ย.62 

3 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 6,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก. ยะลาการพิมพ์ (1992) 
6,000.- 

(หจก. ยะลาการพิมพ์ (1992) 
6,000.- 

เกณฑร์าคา 72/62 5 ก.ย. 62 
6 ก.ย. 62 

4 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ จ านวน ๔๕ ที่น่ัง 
จ านวน ๑ คนั โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพ (อบรมและศึกษาดูงาน) 

75,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านนิบงทัวร์) 
75,000.- 

(ร้านนิบงทัวร์) 
75,000.- 

เกณฑร์าคา 132/62 6 ก.ย. 62 
13 ก.ย. 62 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการที่ครอบครวัมีฐานะ
ยากจน  

40,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  
40,000.- 

(ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  
40,000.- 

เกณฑร์าคา 73/62 9 ก.ย. 62 
16 ก.ย. 62 

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน บง ๑๖๗๖ 
ยะลา 

15,370.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
15,370.- 

(หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง) 
15,370.- 

เกณฑร์าคา 133/62 10 ก.ย. 62 
17 ก.ย. 62 

7 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 
จ านวน 2 เครื่อง 

11,680.-  เฉพาะเจาะจง บ. ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด 
11,680.- 

บ. ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด 
11,680.- 

เกณฑร์าคา 134/62 11 ก.ย. 62 
18 ก.ย. 62 

8 จัดซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมตดิตั้ง 229,600.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
229,600.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
229,600.- 

เกณฑร์าคา 08/62 11 ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน- 
บาซาลาแป หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ต าบลปะแต 

2,972,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,972,000.- 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
2,972,000.- 

เกณฑร์าคา 13/62 19 ก.ย. 62 
1 ต.ค. 62 

10 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  กองช่าง 5,750.-  เฉพาะเจาะจง บ. ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด 
5,750.- 

บ. ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด 
5,750.- 

เกณฑร์าคา 74/62 23 ก.ย. 62 
25 ก.ย. 62 
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                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562                                                   แบบ สขร.1 

เทศบาลต าบลปะแต  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ

ที ่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จัดซื้อป้ัมน้ าชนิด 3 สูบ จ านวน 2 ชุด 90,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
90,000.- 

(หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์) 
90,000.- 

เกณฑร์าคา 75/62 23 ก.ย. 62 
28 ก.ย. 62 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุวาตภัย 

101,000.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสลามวัสดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  
101,000.- 

ร้านสลามวสัดุก่อสร้างและ
การเกษตร)  
101,000.- 

เกณฑร์าคา 76/62 23 ก.ย. 62 
25 ก.ย. 62 

13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส านักปลัด 4,660.-  เฉพาะเจาะจง (ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
4,660.- 

(ร้านสกลเซ็นเตอร์) 
4,660.- 

เกณฑร์าคา 77/62 23 ก.ย. 62 
23 ก.ย. 62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนครตีเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สายสะป๋อง บาซาลาแป (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบลปะแต 

7,999,000.-  เฉพาะเจาะจง (หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
7,999,000.- 

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง) 
7,999,000.- 

เกณฑร์าคา 14/62 24 ก.ย. 62 

15 จัดซื้อครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

998,000.-  เฉพาะเจาะจง (บ.ไทย ออโต้ฟลีท จ ากดั) 
998,000.- 

(บ.ไทย ออโต้ฟลีท จ ากดั) 
998,000.- 

เกณฑร์าคา 09/62 24 ก.ย. 62 

 


